
Strona 1 z 71 

 

 

 

 

 

 
 

STATUT 

 

Szkoły Podstawowej nr 66 

im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Poznaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 71 

Spis treści 
Rozdział 1 3 

Ustalenia wstępne 3 

Rozdział 2 4 
Postanowienia ogólne 4 

Rozdział 3 5 
Cele i zadania Szkoły 5 

Rozdział 4 16 
Władze i organy Szkoły 16 

Rozdział 5 25 
Organizacja Szkoły 25 

Rozdział 6 34 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 34 

Rozdział 7 40 
Rodzice Uczniów Szkoły 40 

Rozdział 8 41 
Uczniowie Szkoły 41 

Rozdział 9 46 
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 46 

Rozdział 10 70 
Postanowienia końcowe 70 

Rozdział 11 71 
Ustalenia końcowe 71 

 



Strona 3 z 71 

Rozdział 1 
Ustalenia wstępne 

 

§ 1 

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 66, zwanej dalej Szkołą został opracowany 

 w oparciu o: 

1) Ustawię – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli z dnia 17 marca 2017r. 

2. Ilekroć w dalszych paragrafach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) 

2) rozporządzeniach - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli z dnia 17 marca 2017r. 

3) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci uczęszczające do oddziałów 

przedszkolnych; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły; 

5) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników 

pedagogicznych Szkoły; 

6) oddziałach – należy także przez to rozumieć oddziały przedszkolne; 

7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 

8) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców czy Samorządzie 

Uczniowskim – należy przez to rozumieć odpowiednio organy Szkoły. 
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Rozdział 2 
Postanowienia ogólne 

 

§ 2 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Poznaniu. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek mieszczący się pod adresem 61–684 Poznań,  

os. Przyjaźni 127 wraz z przyległymi terenami. 

3. Szkoła posiada: 

1) pieczęć urzędową okrągłą, dużą i małą; 

2) stempel prostokątny z adresem Szkoły. 

4. Szkoła posiada sztandar, hymn i własny ceremoniał szkolny. 

 

§ 3 

1. Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym 

o ośmioletnim cyklu kształcenia.  

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Poznań. 

3. Nadzór merytoryczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty, zwany dalej 

organem nadzorującym Szkołę. 

4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego. 

5. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi 

przepisami. 

6. Szkoła  jest jednostką budżetową finansowaną przez Organ prowadzący. Prowadzi 

gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 4 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w ośmioletnim cyklu kształcenia.  

2. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół 

podstawowych.  

3. Kształcenie odbywa się w oparciu o Szkolny Zestaw Programów nauczania uchwalony 

przez Radę Pedagogiczną. 

4. W Szkole obowiązuje Szkolny Zestaw Podręczników uchwalony na okres 3 lat przez Radę 

Pedagogiczną. 

5. Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania, które są integralną częścią niniejszego Statutu. 

6. Szkoła w swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej kieruje się założeniami 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uchwalonego przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 
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Rozdział 3 
Cele i zadania Szkoły 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie, w rozporządzeniach wydanych 

na jej podstawie oraz w Rozdziale 4 niniejszego Statutu. 

2. Szkoła wykonuje swoje zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju uczniów 

oraz zasady bezpieczeństwa, a także zasady promocji i ochrony zdrowia. 

3. Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kontynuowania nauki; 

2) kształci u ucznia umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej 

samodzielnego pogłębiania w przyszłości, aby w ten sposób lepiej przygotować 

go do pracy w warunkach współczesnego świata; 

3) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań poznawczych, społecznych, 

artystycznych i sportowych ucznia poprzez organizację kół zainteresowań, kół 

przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych; 

4) w zakresie edukacji kulturalnej umożliwia uczniom na wszystkich etapach 

kształcenia korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej miasta; 

5) uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów oraz konieczność wyrównywania 

szans, organizuje - w miarę swoich możliwości finansowych - zajęcia 

wspomagające rozwój dziecka: dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, 

reedukacyjne, rewalidacyjne, korekcyjne itp.; 

6) uczy planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, a także poszukiwania, porządkowania, 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł i posługiwania się technologiami 

informacyjnymi; 

7) kształtuje umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, 

prezentacji własnego punktu widzenia z szacunkiem dla odmiennych poglądów, 

a także efektywnego współdziałania w zespole i budowania więzi 

międzyludzkich; 

8) obejmuje nauczaniem indywidualnym dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły; 

9) umożliwia indywidualny tok nauki oraz indywidualny program nauki; 

10) może tworzyć za zgodą organu prowadzącego klasy integracyjne. 

4. Szkoła realizuje zadania w zakresie wychowania i profilaktyki, które szczegółowo 

określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły uchwalony przez Radę 

Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną. Szkoła: 

1) dąży do pełnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym; 

2) kształtuje wiedzę i umiejętności uczniów służące zdrowemu stylowi życia; 

3) kształtuje umiejętności służące przeciwdziałaniu aktualnym zagrożeniom dla 

zdrowia (używki, uzależnienia od Internetu, telefonu, itp.); 
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4) rozwija poczucie własnej wartości oraz radzenia sobie z przeżywanymi 

uczuciami; 

5) kształtuje umiejętności podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów; 

6) kształtuje umiejętności funkcjonowania w grupie; 

7) uczy odpowiedzialności za własne działania; 

8) integruje społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli; 

9) wspiera uczniów w procesie edukacyjnym; 

10) dba o poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły; 

11) dba o poszanowanie tradycji i wartości kulturowych; 

12) współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego (Rada Osiedla, jednostka 

pomocnicza Nowe Winogrady Południe, przedszkola i inne) w zakresie 

organizacji i współorganizacji imprez o charakterze kulturalno – oświatowym 

i rekreacyjno – sportowym dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla. 

5. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i ich potrzeb, 

potrzeb środowiskowych oraz możliwości Szkoły, a w szczególności: 

1) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów przebywających 

w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 

organizowanych przez Szkołę: 

a) nie dopuszcza do prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby; 

b) zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć poza budynkiem 

Szkoły, wycieczek edukacyjnych i rekreacyjnych, zielonych szkół itp. 

kieruje się Regulaminem wycieczek opracowanym na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2140) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  

(Dz. U. 2018 r. poz. 1055); 

c) dba, aby przerwy w zajęciach dzieci spędzały pod nadzorem nauczyciela; 

organizuje i przydziela dyżury nauczycielskie przed lekcjami i w czasie 

przerw zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli; 

2) organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, Szkoła; 

3) umożliwia odpłatne korzystanie z posiłków na terenie Szkoły; 

4) dba o zdrowie uczniów poprzez działanie na terenie Szkoły gabinetu 

pielęgniarskiego. Rodzic ma obowiązek powiadomić pisemnie wychowawcę jeśli 

dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty oraz jeśli przyjmuje leki. Jeśli, uczeń 

przyjmuje leki, Rodzic ma obowiązek podać wychowawcy jakie leki otrzymuje 

dziecko; 

5) niesie pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest ona potrzebna, poprzez: 
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a) udzielenie uczniom pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

b) zapewnienie bezpłatnego posiłku – dla uczniów objętych pomocą MOPR 

i innych instytucji zewnętrznych; 

c) objęcie szczególną opieką ze strony wychowawcy, pedagoga 

lub psychologa; 

6) szkoła rozbudowuje i modernizuje sieć monitoringu. Sprzęt zainstalowany jest  

w gabinecie Dyrektora, a nagrania mogą być wykorzystywane w celu 

wyjaśniania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i osób 

przebywających na terenie szkoły, sytuacji spornych zgłoszonych do: 

a) Dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa lub innego 

pracownika szkoły; 

b) Dostęp do nagrań i możliwość odtwarzania ma Dyrektor, wicedyrektor 

i upoważnieni pracownicy administracji szkoły (w obecności Dyrektora 

lub wicedyrektora Szkoły); 

c) Szkoła nie kopiuje nagrań z monitoringu Rodzicom, Uczniom. Materiał 

nagraniowy jest udostępniany instytucjom (Policja, MOPR itd.) 

po uprzednim zwróceniu się w/w instytucji z wnioskiem w formie 

pisemnej. 

6. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu rozpoczęcia do zakończenia 

planowanych zajęć lekcyjnych, świetlicowych i dodatkowych organizowanych przez 

szkołę oraz przerw pomiędzy nimi. 

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły.  

8. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele oraz pracownicy szkoły:  

1) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,  

2) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,  

3) w czasie zajęć zorganizowanych poza szkołą – nauczyciele wpisani w karcie 

wycieczki. 

9. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami mają obowiązek powiadomienia 

wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa bądź wicedyrektora lub dyrektora 

o wszelkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Mają również prawo do 

reagowania, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji osoby dorosłej. 

10. W sytuacji, w której zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów osoby podejmujące 

interwencję mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa bezpośrednim i pośrednim 

uczestnikom sytuacji. Wszystkie działania mają być podejmowane w imię dobra dziecka. 

O sytuacji trudnej należy niezwłocznie powiadomić Rodziców uczniów. 

11. Każda osoba zamierzająca wejść na teren szkoły ma obowiązek wpisać się do zeszytu 

znajdującego się w dyżurce szkolnej. 

12. W uzasadnionych wypadkach nieobecności nauczyciela (np. choroba) dopuszcza 

się łączenie grup (klas) uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad nimi. 

13. Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych po uprzednim powiadomieniu jego 

rodziców, dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego planowe zajęcia 

1) w celu odbycia przez niego innych obowiązków (zajęć) w szkole; 

2) w sytuacji złego samopoczucia, przy zachowaniu następujących procedur: 
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a) Do momentu przybycia rodziców uczeń przebywa pod opieką osób 

sprawujących nad nim pieczę. 

b) Rodzic lub osoba przez nich wskazana musi okazać pracownikom szkoły 

dokument tożsamości. 

c) Fakt zwolnienia oraz dane osoby upoważnionej przez rodziców należy 

odnotować w sekretariacie szkoły. 

14. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub 

innego nauczyciela na pisemną lub elektroniczną (dziennik elektroniczny) prośbę 

rodziców, w której podano dzień i godzinę/lekcję wyjścia ze szkoły. 

15. W czasie pobytu ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi oraz podczas przerw 

zapewnia się dyżury pracowników szkoły.  

16. Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami 

określa dyrektor/wicedyrektor szkoły w planie dyżurów. 

17. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora/wicedyrektora szkoły.  

18. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki 

nad uczniami określa odrębny regulamin. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie 

wszystkich imprez organizowanych na terenie szkoły oraz organizowanych przez szkołę 

poza terenem szkoły. 

19. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły parkować mogą wyłącznie 

nauczyciele i pracownicy szkoły oraz pojazdy, których właściciele posiadają pisemną, 

bądź ustną zgodę dyrektora/wicedyrektora. 

20. Szkoła nie odpowiada za rowery, które uczniowie i inne osoby pozostawiają w stojakach 

zamontowanych na terenie szkoły. 

21. Uczniowie pozostawiają wierzchnie okrycia w szatni szkolnej. Szatnie są zamykane po 

rozpoczęciu każdej lekcji i otwierane przez pracowników szkoły na 5 minut przed 

dzwonkiem na przerwę. 

22. Uczeń, który spóźni się na lekcje, a szatnia będzie zamknięta ma obowiązek wziąć 

okrycie wierzchnie ze sobą do klasy i odwiesić je do szatni na kolejnej przerwie. 

23. Na terenie szkolnym obowiązuje zakaz przywiązywania psów do drzew i innych 

elementów architektury oraz pozostawiania ich bez dozoru osób dorosłych. 

 

§ 6 

1. Szkoła poprzez organizowanie spotkań z dyrekcją Szkoły, wychowawcą klasy, 

nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, Radą Rodziców współdziała z rodzicami 

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Uwzględnia ich prawo do znajomości 

przyjętego przez Szkołę Szkolnego zestawu programów nauczania, Szkolnego zestawu 

podręczników i Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

2. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

poprzez: 

1) organizowanie spotkań pracowników poradni z Radą Pedagogiczną i rodzicami 

(spotkania ogólne i indywidualne); 



 

Strona 9 z 71 

2) przygotowywanie na życzenie rodziców dokumentacji na temat uczniów 

dla potrzeb poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

3) współpracę z Sądem Rodzinnym, Terenowym Komitetem Ochrony Praw 

Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, kuratorem i policją oraz 

innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka w zakresie 

opieki nad rodzinami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

 

§ 7 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, a także edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego oraz pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika 

w szczególności z:  

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą; 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani 

dalej „specjalistami”, wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  

w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. Jest ona udzielana 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, organizowanych dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8;  

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających 

trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego; liczba uczestników nie może przekraczać 8;  

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych dla uczniów z zabu-

rzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5; 

b) zajęć logopedycznych organizowanych dla uczniów z deficytami 

kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych; liczba uczestników 

nie może przekraczać 4; 

c) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizowanych 

dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym; 

liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie 

liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów; 
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d) zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy 

w funkcjonowaniu w szkole; liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10; 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, które 

uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego; 

f) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia, zwanych dalej “zindywidualizowaną ścieżką”, organizowanej 

na podstawie opinii publicznej poradni dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do oddziału przedszkolnego lub szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu 

zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji 

i procesu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

g) porad i konsultacji; 

h) warsztatów. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, punkcie 8,  podpunkt a-d, trwają 45 minut. 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele 

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy. 

11. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów;  

2) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

12. Realizując zadania przewidziane w ust.11, nauczyciele i specjaliści prowadzą 

w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 
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specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 

zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień;  

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami. 

13. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele 

i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają 

nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod 

pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy. 

15. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, 

jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami 

planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych 

działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

16. Wychowawcy na bieżąco obserwują funkcjonowanie uczniów w swojej klasie.  

17. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

18. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

19. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 

rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły;  

b) udzielani pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

20. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 8 

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

2. Szkoła korzysta ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 

doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

3. Szkoła umożliwia pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie 

obserwacji w naturalnym środowisku ucznia.  

4. Szkoła na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku 

szkolnym. 

5. Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców 

z pracownikami poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie 

wychowawczym. 

6. Szkoła korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między Szkołą 

a poradnią. 

 

§ 9 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie 

do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny). 

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

6. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90d 

ust.7 Ustawy o systemie oświaty. 

7. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy. 

8. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych.  

9. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

10. Zasiłek szkolny  może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 
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wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej 

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

11. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 

od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
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Rozdział 4 
Władze i organy Szkoły 

 

§ 10 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy Szkoły funkcjonują w oparciu o odrębne regulaminy, które w żadnym ze swoich 

punktów nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem Szkoły. 

3. Opinię wiążącą w tej sprawie w formie decyzji wydaje: 

1) do regulaminu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - Dyrektor Szkoły; 

2) do pozostałych regulaminów - Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

4. Określone w Statucie kompetencje i zasady działania organów Szkoły mają na celu: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego i efektywnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły; 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

5. Szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły poprzez: 

1) tablicę ogłoszeń, szkolną stronę internetową, dziennik elektroniczny; 

2) wspólne spotkania; 

3) uczestnictwo Dyrektora Szkoły w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego;  

4) uczestnictwo przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

5) dyżury przedstawicieli organów Szkoły; 

6) apele. 

6. Poszczególne organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych 

kompetencji i uprawnień, współpracują ze sobą, mając na uwadze dobro dzieci 

pobierających w Szkole naukę. 

7. Spory kompetencyjne pomiędzy organami Szkoły, o ile dwustronne mediacje 

nie przyniosą porozumienia, rozstrzygane są: 

1) w formie decyzji organu nadzorującego Szkołę - spory między Dyrektorem 

Szkoły a Radą Pedagogiczną; 

2) w formie decyzji organu nadzorującego Szkołę - spory między Dyrektorem 

Szkoły a Radą Rodziców; 

3) w formie decyzji organu nadzorującego Szkołę - spory między Dyrektorem 

a Samorządem Uczniowskim; 

4) w formie decyzji Dyrektora Szkoły - spory między poszczególnymi organami 

Szkoły. 
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8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 

1) konflikt rodzic - nauczyciel: 

a) jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie rozwiąże problemu, 

rodzic zgłasza sprawę wychowawcy, jeśli konflikt dotyczy wychowawcy 

zgłasza dyrektorowi/wicedyrektorowi Szkoły; 

b) wychowawca wyjaśnia sprawę z nauczycielem, przekazuje stanowisko 

rodzicom. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania zgłasza sprawę 

dyrektorowi/wicedyrektorowi, który przyjmuje procedurę jak w przypadku 

doboru bądź zmiany wychowawcy oddziału; 

2) konflikt nauczyciel – nauczyciel: 

a) jeśli bezpośrednia rozmowa wyjaśniająca nie rozwiąże problemu, strony 

zgłaszają sprawę dyrektorowi; 

b) dyrektor wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć 

satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie; 

c) jeśli to także okaże się niemożliwe, dyrektor poszukuje i prosi o pomoc 

w rozwiązaniu konfliktu „mediatora”; 

3) konflikt uczeń – nauczyciel: 

a) jeżeli bezpośrednia rozmowa ucznia z nauczycielem nie rozwiąże problemu, 

nauczyciel bądź uczeń zgłasza sprawę wychowawcy oddziału; 

b) sprawę wyjaśnia wychowawca oddziału po wysłuchaniu obu stron; 

c) jeśli to jest niemożliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga, 

psychologa, dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

4) konflikt uczeń – uczeń: 

a) problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca oddziału, z ewentualną 

pomocą pedagoga lub psychologa, dyrektora/wicedyrektora szkoły; 

b) powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji 

wychowawcy; 

5) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane 

są w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu 

wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu 

do „mediatora”. 

6) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są podczas zebrań 

prezydium rady rodziców z udziałem dyrektora; 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może 

zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego lub 

nadzorującego. 

7) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane 

są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami 

samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna 

samorządu uczniowskiego. 
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8) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim 

rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę 

pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz 

dyrektora. 

9. Przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów organów Szkoły zajmuje 

się Sekretariat Szkoły na zasadach obowiązujących w jednostkach podległych MEN. 

 

§ 11 

1. Dyrektor kieruje jednoosobowo Szkołą, reprezentuje Szkołę na zewnątrz i jest 

przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor działa w ramach i na podstawie przekazanych mu kompetencji: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad prawidłowością procesu dydaktyczno – 

wychowawczego z zastrzeżeniem art. 36 ust.2 Ustawy; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) zapewnia zgodne z zasadami bhp warunki nauki i pracy; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji, 

z zastrzeżeniem wstrzymania wykonania uchwał RP niezgodnych z prawem; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich wykorzystanie; 

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

7) monitoruje spełnianie przez uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły 

obowiązku szkolnego; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

10) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie Szkoły,  

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia ucznia; 

13) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego; 

14) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie 

ich realizacji. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-06-2007&qplikid=1#_blank
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3. Jest on jednocześnie kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności w następujących 

sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach o nadanie odznaczeń, przyznania nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły; 

4) opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku; 

5) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza 

opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan 

rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela 

stażysty; 

6) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami; 

7) dyrektor dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, a w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy 

rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wydaje zalecenia 

wszystkim statutowym organom. Jeżeli uchwała rady rodziców jest sprzeczna 

z prawem lub regulaminem rady, dyrektor uzgadnia z radą rodziców sposób 

postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku 

uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor szkoły przekazuje sprawę 

do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu; 

8) szczegółowe zasady pracy i współdziałania, kompetencje, prawa i obowiązki 

wymienionych organów szkoły regulują odrębne regulaminy.  

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku 

szkolnego ogólne wnioski wynikające z pełnionego przez niego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 

6. Dyrektor powołuje wicedyrektora, kierownika świetlicy po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz rady pedagogicznej. 

7. W szkole, która liczy 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor 

szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

8. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone 

przez Dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktyczno - 

wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej. 

9. Naczelnym zadaniem osób powołanych na stanowiska kierownicze i samodzielne jest 

wspomaganie Dyrektora Szkoły zgodnie z ustalonym przydziałem zadań i obowiązków. 



 

Strona 20 z 71 

 

§ 12 

1. Rada Pedagogiczna, jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji 

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zasady działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

5. Zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia zwykłą większością głosów 

w głosowaniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w obecności przynajmniej 50% 

jej członków. 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek samej Rady Pedagogicznej. 

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole; 

4) wnioskowanie do Dyrektora w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy; 

5) ustalanie organizacji WDN - wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy Szkoły; 

2) propozycje przydziału nauczycielom zajęć i prac obowiązkowych realizowanych 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

3) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w Szkole; 

4) projekt planu finansowego Szkoły składanego przez dyrektora szkoły; 

5) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień; 

6) pracę dyrektora szkoły; 

7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.  

9. Rada Pedagogiczna uchwala oraz przygotowuje projekty zmian: 

1) Statutu Szkoły; 

2) Szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) Szkolnego zestawu podręczników. 

10. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania 

oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, Szkolny zestaw programów nauczania 

i Szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku 

podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika 

do możliwości uczniów i jego wysoką jakość wykonania umożliwiającą korzystanie 

z niego przez kilka lat. 



 

Strona 21 z 71 

11. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi, w terminie i miejscu określonym przez 

Dyrektora, programy nauczania. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane programy. Stanowią one Szkolny zestaw 

programów nauczania. 

12. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, Szkolny zestaw podręczników, które 

będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

13. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w Szkolnym zestawie programów nauczania lub 

Szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić 

w trakcie roku szkolnego. 

14. Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w połowie każdego półrocza, na koniec półrocza w związku 

z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć 

szkolnych oraz w miarę potrzeb. 

15. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy 

przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę, organu nadzorującego Szkołę lub 

co najmniej 1/3 członków rady. 

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. W przypadku w/w organ 

uprawiony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 

i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

17. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

18. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych 

na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

19. Dyrektor Szkoły powołuje w ramach Rady Pedagogicznej:  

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

2) zespół nauczycieli  przedmiotów matematyczno-technicznych; 

3) zespół nauczycieli  przedmiotów przyrodniczych; 

4) zespół nauczycieli  przedmiotów humanistycznych; 

5) zespół nauczycieli  języków obcych; 

6) zespół psychologiczno-pedagogiczny; 

7)  zespół nauczycieli historii i bibliotekarzy; 

8) zespół wychowawczy; 

9) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

20. Pracą zespołu kieruje Lider, powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 

21. Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) udział w opracowaniu szczegółowych Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

w tym określenie z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach 

edukacji wymagań podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie wiedzy 

i umiejętności oraz opracowanie zasad przedmiotowych systemów oceniania; 

2) monitorowanie i ewaluacja Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, Programu 

wychowawczego i Programu profilaktyki oraz projektowanie zmian; 
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3) opracowanie szkolnych testów kompetencji zgodnie z Zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

4) analiza wyników testów przedmiotowych; 

5) ustalanie harmonogramu konkursów, imprez, wycieczek; 

6) ustalanie priorytetów w doskonaleniu nauczycieli; 

7) wspieranie nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego; 

8) projektowanie zmian w dokumentach prawa szkolnego. 

22. Rada Pedagogiczna zatwierdza: 

1) Statut szkoły oraz jego zmiany; 

2) Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników; 

3) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) roczny program/plan pracy szkoły; 

5) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę; 

6) innowacje pedagogiczne w szkole; 

7) wnioski wychowawców oddziałów i innych pracowników szkoły w sprawie 

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar; 

8) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia 

zawodowego; 

9) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym; 

10) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły 

do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego 

obowiązkiem szkolnym do innej szkoły; Decyzję w tej sprawie wydaje Kurator; 

11) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

 

§ 13 

1. Ogół Rodziców uczniów Szkoły reprezentuje Rada Rodziców. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału 

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Szczegółowy tryb wyborów 

określa Regulamin Wyborów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

3. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły określa Regulamin Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.  
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5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki  

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

7. W celu wspierania statutowej działalności Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

§ 14 

1. Uczniów Szkoły reprezentuje Samorząd Uczniowski. 

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą wybrani w bezpośrednim, równym, 

powszechnym i tajnym głosowaniu przedstawiciele wszystkich uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

wyborów do Samorządu Uczniowskiego i Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

4. Samorząd Uczniowski jest upoważniony do przedstawiania Radzie Pedagogicznej 

i Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Rodziców wniosków i uwag na temat wszystkich 

spraw Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych swobód 

uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do opiniowania Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

2) prawo do zgłaszania zastrzeżeń w przypadku nierespektowania przez nauczycieli 

przepisów Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

3) prawo do opiniowania Kodeksu Ucznia; 

4) prawo do wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów; 

5) prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia z ramienia SU; 

6) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwej 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych 

zainteresowań i zaspakajania związanych z tym potrzeb intelektualnych, 

estetycznych, społecznych; 

7) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

8) prawo do organizowania - w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły - działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi; 

9) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

10) jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce. 

5. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela przed 

dokonaniem oceny jego pracy. 
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§ 15 

1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa 

lub celami wychowawczymi Szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Szkoły niezgodnych 

z przepisami prawa lub interesem Szkoły. W takim przypadku w terminie dwóch tygodni 

uzgadnia z organem prowadzącym Szkołę sposób postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę 

do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu Szkołę. 
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Rozdział 5 
Organizacja Szkoły 

 

§ 16 

1. W Szkole roczny rozkład zajęć dzieli się na 2 półrocza, zgodnie z ustaleniem Rady 

Pedagogicznej. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii letnich i zimowych, dodatkowych dni wolnych od nauki 

lub zajęć dydaktycznych, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia 

każdego roku. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę 

do dnia 30 maja. 

4. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 

5. W szkole prowadzone są dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Pozostałe 

dzienniki i dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania mogą być prowadzone  

w formie elektronicznej bądź papierowej.  

 

§ 17 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w dniu 1 września roku kalendarzowego, 

w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 18 roku życia.  

2. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

3. Zasady rekrutacji.  

1) Do pierwszej klasy przyjmowane są z urzędu dzieci, po uprzednim zgłoszeniu 

przez Rodziców, zamieszkałe w obwodzie szkoły. Obwód SP66: 

a) Aleje Solidarności 34, 36, 38, 38a, 42, 46, 48, 50: 

b) ul. Księcia Mieszka I – 16, 18, 20A, 20B, 20C, 20D; 

c) os. Przyjaźni- całe; 

d) ul. Aleksandra Hercena - wszystkie adresy; 

e) ul. Kondratija Rylejewa - wszystkie adresy; 

f) ul. Murawa - 33a, 33b, 35, 37a, 37b, 37c, 39; 

g) ul. Słowiańska - 53a, 53b, 53c, 55a, 55b, 55c. 

2) Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły: 

a) za dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 

odpowiedzialni są jego rodzice. 

3) Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej polega na: 

a) pobraniu z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej Miasta druku 

zgłoszenia; 
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b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w/w zgłoszenia w wyznaczonym terminie 

w sekretariacie szkoły; 

c) Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 4, powinno zawierać dane zgodne  

z art. 20u ust. 1 Ustawy o systemie oświaty. 

4) Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać 

przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

5) Zapisując dziecko do szkoły Rodzic wypełnia Kartę Informacyjną, która jest 

wewnętrznym dokumentem szkoły, na podstawie którego szkoła uzupełnia dane 

ucznia oraz Rodziców. Rodzic ma obowiązek każdorazowo zgłosić  

w Sekretariacie szkoły, bądź u wychowawcy klasy, zmianę danych podanych  

w karcie. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej podejmuje dyrektor szkoły. 

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

6. Dyrektor Szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 5, jeżeli 

dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 

pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

7. Odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego. 

1) W przypadkach uzasadnionych różnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 

przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

2) Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców, 

wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

3) Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię, z której wynika 

potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym 

roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie  

z art. 168 Ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

4) W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

5) Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, po zasięgnięciu publicznej opinii PPP, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą. 
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§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem nauczania wpisanym 

do Szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Liczbę uczniów w oddziale ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

1) Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów.  

2) W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły 

do oddziału klas I-III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej 

dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną 

w ust. 2 pkt.1.  

3) Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału klasy, zwiększając liczbę uczniów 

w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2 pkt.1. 

4) Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż 

o 2 uczniów.  

5) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie  

z ust. 2 pkt.2 i pkt.3, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 

nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  

w tym oddziale.  

6) Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.  

3. Oddział szkolny w klasach IV-VIII można dzielić na grupy dla zajęć, z których treści 

nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych oraz zajęć 

z języka obcego i informatyki z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach komputerowych, dokonywany jest 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

5. W oddziałach liczących mniej niż określają to przepisy w/w rozporządzenia można 

dokonywać podziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ 

prowadzący Szkołę. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach nie 

większych niż 26 uczniów. 

 

§ 19 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego pracy Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy: 
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1) tygodniowy rozkład zajęć ustalany jest przed rozpoczęciem każdego półrocza 

nauki; 

2) z tygodniowym rozkładem zajęć zapoznaje się uczniów i rodziców w pierwszym 

dniu nauki pierwszego i drugiego półrocza; 

3) zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć podaje się do wiadomości uczniów 

i rodziców w dzienniczku ucznia przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem 

terminu obowiązywania nowego planu; 

4) tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; 

5) czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w planie 

organizacyjnym pracy Szkoły; 

6) w klasach IV-VIII jednostka lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie  

od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

7) oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, którego formy i metody pracy 

opiekuńczo-wychowawczej z uczniami dostosowane są do ich wieku, potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły.  

 

§ 20 

1. Lekcje religii i etyki, będącej przedmiotem nieobowiązkowym, są prowadzone dla 

uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie. Życzenie ma formę pisemną i nie musi 

być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione w każdej 

chwili. Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę o zmianie swojej decyzji 

dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach religii i etyki. 

2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w świetlicy szkolnej albo bibliotece, w przypadku pierwszej i ostatniej 

lekcji, są na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów zwalniani do domu. 

3. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez biskupa diecezjalnego 

lub zwierzchników Kościołów w przypadku innych wyznań. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie pełni jednak obowiązków 

wychowawcy klasy. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów 

po uprzednim ustaleniu z Dyrektorem Szkoły terminu i miejsca spotkania. 

6. Nauka religii i etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 

7. Uczeń może uczestniczyć zarówno w lekcjach religii i etyki. Z obu przedmiotów uczeń 

otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne. Na świadectwie umieszcza się obie oceny 

klasyfikacyjne. 

8. Oceny z religii i etyki umieszczone są na świadectwie szkolnym, mają wpływ na 

wysokość średniej ocen, jednak nie mają wpływu na promowanie ucznia do następnej 

klasy. 
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9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki, w zakresie metodyki nauczania 

i zgodności z programem, prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru 

pedagogicznego. 

 

§ 21 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego 

wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie 

decyzyjnym wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia. 

3. WSDZ realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego 

dla klas VII i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu 

przyszłych zadań zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z  niepełno-

sprawnością w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjo-

nalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym 

i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach 

w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach 

dofinansowania kształcenia. 

4. Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

nauczyciel doradca zawodowy. 

 

§ 22 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi szkoły 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy lub 

w bibliotece szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 23  

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.  

2. W ramach działalności uczniowie w szczególności: 

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, 
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dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na 

potrzeby innych; 

3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego 

i środowiska naturalnego; 

4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, 

pracy na rzecz Szkoły; 

5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 

6) promują ideę wolontariatu w Szkole. 

3. Z inicjatywy nauczyciela na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i Samorządu Uczniowskiego uczeń może uzyskać wpis na świadectwie potwierdzający 

wybitną aktywność społeczną w formie wolontariatu.  

 

§ 24 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy 

rodziców, konieczność dojazdu do Szkoły lub inne szczególne okoliczności, Szkoła 

organizuje zajęcia w świetlicy. Czas pracy świetlicy w dniach zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, zatwierdzony przez Dyrektora to: poniedziałek - piątek w godzinach 

6.30-17.00. 

2. Podstawowe formy działalności świetlicy reguluje Regulamin Świetlicy Szkoły 

Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność nie 

może przekraczać 25 osób. 

4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracujących 

Rodziców. Takiej informacji udzielają Rodzice w karcie zapisu dziecka do szkoły. Dzieci 

Rodziców niepracujących mogą być przyjmowane w razie wolnych miejsc.  

5. Za prowadzenie świetlicy odpowiada jednoosobowo przed Dyrektorem Szkoły 

kierownik świetlicy. 

6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe 

dzieci, oraz ich możliwości psychofizyczne. W szczególności są to zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zapewniające ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz możliwość 

odrabiania lekcji.  

 

§ 25 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych 

z odpowiednim wyposażeniem; 

2) gabinet dyrektorski i wicedyrektorski, pokój nauczycielski; 

3) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze; 

4) biblioteki; 

5) sale świetlicy; 

6) stołówkę; 

7) gabinety opieki medycznej; 

8) archiwum; 
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9) szatnie i sanitariaty; 

10) zespół urządzeń sportowo - rekreacyjnych: 

a) sale gimnastyczne (dużą i małą); 

b) boisko sportowe z nawierzchnią ze sztucznej trawy; 

c) boiska rekreacyjne; 

d) teren zielony o charakterze edukacyjnym tzw. „Małe Arboretum Szkolne”. 

 

§ 26 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki do odpłatnego spożycia 

w stołówce szkolnej jednego ciepłego posiłku, gorącego napoju.  

2. Pozyskiwaniem środków na sfinansowanie lub dofinansowanie posiłków dla uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zajmuje się pedagog szkolny. 

 

§ 27 

1. W Szkole funkcjonują biblioteka szkolna ze stanowiskiem multimedialnym, będąca 

interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zadań edukacyjnych, rozwijaniu 

zainteresowań i zaspokajaniu intelektualnych potrzeb uczniów, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są:  

1) uczniowie klas I-VIII; 

2) nauczyciele; 

3) pracownicy administracyjni i obsługowi Szkoły; 

4) rodzice. 

3. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać na miejscu i wypożyczać je poza bibliotekę. 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie wg harmonogramu ustalonego 

i zatwierdzonego na inauguracyjnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

5. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych regulują przepisy określone 

w Regulaminie Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Poznaniu. 

6. Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) wypożyczanie i ewidencjonowanie podręczników szkolnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informatyczną; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną.  

7) praca organizacyjna:  

a) gromadzenie i ewidencja zbiorów; 



 

Strona 32 z 71 

b) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych; 

c) organizacja warsztatu informatycznego (katalogowanie); 

d) współpraca z innymi bibliotekami. 

7. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną składającą się z: 

1) wypożyczalni; 

2) stanowiska multimedialnego. 

8. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii 

informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu 

wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,  

w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

9. Zadaniem biblioteki szkolnej jest współpraca z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. 

10. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązywać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury. 

 

§ 28 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 

są własnością szkoły. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje 

uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub 

kosztu podręcznika do zajęć edukacyjnych. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone 

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został 

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb 

i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na 

ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem 

arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty protokół 

zdawczo- odbiorczy. 
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5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji 

celowej dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która 

wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

 

§ 29 

1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – 

z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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Rozdział 6 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 30 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, 

pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, technicznych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

3. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły 

w przydziałach czynności. 

4. Prawa i obowiązki pracownika określa Regulamin Pracy. 

5. Sprawy wynikające ze stosunków pracowniczych rozstrzygane są w oparciu o Kodeks 

Pracy i Kartę Nauczyciela. 

 

§ 31 

1. Obowiązkiem każdego pracownika Szkoły jest zapoznanie się z przepisami z zakresu 

BHP i ich przestrzeganie. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy, są odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub pozostających poza szkołą 

pod opieką nauczycieli. 

3. Przepisy wewnętrzne, niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa 

i higieny, ustalane są przy udziale Rady Pedagogicznej. 

4. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich ustalane są 

corocznie na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 

§ 32 

1. Pracownikami pedagogicznymi Szkoły są osoby fizyczne zatrudnione na stanowiskach: 

1) Dyrektor Szkoły i wicedyrektor; 

2) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczania systematycznego; 

3) pedagog; 

4) psycholog; 

5) doradca zawodowy; 

6) logopeda; 

7) kierownik świetlicy i wychowawcy świetlicy; 

8) nauczyciele bibliotekarze. 

2. Wszyscy pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań 

związanych z powierzonym im stanowiskiem. 

 

§ 33 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
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2) planowanie i organizacja prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego; 

3) sumienne odbywanie zajęć, pełnienie dyżurów, realizacja wszystkich przyjętych 

obowiązków; 

4) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów, respektowanie przepisów Zasad Wewnątrzszkolnego 

Oceniania; 

7) udzielenie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb ucznia; 

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

9) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami i innych 

zajęciach będących elementem funkcjonowania Szkoły i służących wypełnieniu 

jej statutowych zadań; 

11) respektowanie praw ucznia; 

12) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

13) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz 

ustalanie celu ich pobytu na terenie szkoły i zawiadomienie o tym fakcie 

dyrektora szkoły; 

14) niezwłocznie zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia osób przebywających na terenie szkoły. 

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów; 

2) bezpieczeństwo uczniów; 

3) skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu nauczania oraz zestawu podręczników, które nauczyciel 

przedstawia Radzie Pedagogicznej; 

2) doboru środków i metod nauczania;  

3) tworzenia i modyfikowania programów nauczania i wychowania przy akceptacji 

Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej; 

4) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami; 

5) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów; 

6) doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego; 

7) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas i w związku 

z pełnieniem obowiązków służbowych; 

8) występowania do wybranych przez siebie związków zawodowych o pomoc 

w rozstrzyganiu swoich problemów oraz ochronę prawną. 
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5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

ewaluacja i modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie kształcenia 

i wychowania uczniów danego oddziału. Zespół ma również prawo do: 

1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału 

w cyklu kształcenia; 

2) wnioskowania do rodziców uczniów w kwestii skierowania dziecka do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

3) wnioskowania do wychowawcy klasy w kwestii ustalania ocen zachowania 

uczniów oddziału; 

4) wnioskowania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach 

pedagogicznych i opiekuńczych. 

6. Cele zespołów nauczycielskich: 

1) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć 

z zakresu edukacji w oddziale klas I-III oraz jednego podręcznika do danych 

zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych 

dla uczniów oddziałów klas IV-VIII oraz materiałów ćwiczeniowych; 

2) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu 

badania wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

5) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 

konkursów; 

6) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

7) prowadzenie lekcji otwartych; 

8) wymiana doświadczeń; 

9) przygotowywanie, opracowywanie i opiniowanie innowacji oraz eksperymentów 

pedagogicznych. 

7. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

8. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 

szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań 

tzw. zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora 

szkoły. 

9. Praca nauczyciela podlega ocenie na zasadach i w trybie określonym w: 

1) Ustawie z 22 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy  

o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245); 

2) Ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967  

ze zm.) – art. 6a; 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-967-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_2_o_0_a_6a_u_0_p_0_l_0_i_0
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3) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1574) - §4 ust. 5. 

4) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 grudnia 2018 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny 

pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu  

i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania 

odwoławczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 5). 

10. Nauczyciel podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej określonej w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 34 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie 

i koordynowanie ich działań wobec tych uczniów, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 

6) utrzymanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo - wychowawczych dzieci oraz otrzymania od nich pomocy w swoich 

działaniach, a także włączanie ich w sprawy klasy i Szkoły, sporządzanie 

rzetelnych notatek z tych kontaktów; 

7) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

8) współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów; 

9) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

10) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów; 

11) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html
https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html
https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html
https://www.portaloswiatowy.pl/awans-zawodowy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-26-lipca-2018-r.-w-sprawie-uzyskiwania-stopni-awansu-zawodowego-przez-nauczycieli-dz.u.-z-2018-r.-poz.-1574-15902.html
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4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych. 

6. W przypadku poważnych problemów, dotyczących całego zespołu klasowego 

wychowawca może zwrócić się do Dyrektora szkoły, który podejmuje działania 

wspomagające, zmierzające do naprawy sytuacji w klasie. 

7. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami uczniów zgodnie z harmonogramem 

obowiązującym na dany rok szkolny. 

8. Wychowawca dba o pisemne potwierdzenie obecności rodziców swoich uczniów na 

spotkaniu, rzetelnie i szczegółowo zapisuje przebieg zebrania w dzienniku lekcyjnym, 

podpisuje się pod programem zebrania razem z przedstawicielem rodziców. 

9. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

10. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy pełniący tę funkcję: 

1) rażąco naruszy obowiązki wynikające z pełnionej funkcji; 

2) wyrazi na to zgodę lub sam złoży rezygnację; 

3) zachodzą inne uzasadnione okoliczności. 

11. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 35 

1. Opiekę pedagogiczną sprawuje pedagog szkolny, do którego obowiązków należy 

w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów; 

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy pedagogiczno – psychologicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno – 

psychologicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 

5) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających 

z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do 

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

6) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów; 

7) koordynacja udzielanej pomocy materialnej; 

8) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie. 

2. Opiekę psychologiczną nad uczniami sprawuje psycholog szkolny, do którego 

obowiązków należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia; 
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3) określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno– 

psychologicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 

5) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia 

i zawodu; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów problemowo – zadaniowych 

w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu 

Profilaktyki; 

8) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – 

wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

§ 36 

1. Pracownikami niepedagogicznymi w Szkole są: 

1) główny księgowy; 

2) specjalista do spraw płac; 

3) główny specjalista ds. kadr; 

4) główny specjalista do spraw administracji; 

5) referent do spraw administracji; 

6) woźni; 

7) rzemieślnik; 

8) sprzątaczki. 

2. Zadania pracowników niepedagogicznych Szkoły określa właściwy dla każdego 

stanowiska zakres czynności. 
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Rozdział 7 
Rodzice Uczniów Szkoły 

 

§ 37 

1. Rodzice uczniów Szkoły mają prawo do: 

1) pełnego dostępu do informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z przyjętego przez Radę Pedagogiczną Szkolnego zestawu programów nauczania; 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów w nauce i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, w trybie określonym 

w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

3) informacji na temat zadań i planów dydaktyczno - wychowawczych dotyczących 

konkretnej klasy i całej szkoły w danym roku szkolnym; 

4) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

6) wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze podczas 

organizowanych w Szkole spotkań z rodzicami, wg harmonogramu ustalonego na 

inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) zapewnienia dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą, 

odpowiednich warunków nauki; 

5) usprawiedliwiania pisemnego, bądź poprzez dziennik elektroniczny nieobecności 

na zajęciach edukacyjnych; 

6) wystąpienia w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem 

Sekretariatu z prośbą o wystawienie zaświadczeń lub innych dokumentów 

dotyczących dziecka. 

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci. 

6. Rodzice biorą odpowiedzialność za sprzęt i urządzenia (telefony komórkowe, 

odtwarzacze MP3 i inne), które ich dzieci przynoszą do szkoły z własnej inicjatywy. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, które przynoszą do szkoły 

uczniowie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za uszkodzenia, jakim może 

ulec w/w sprzęt. 

7. Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły dopuszczalne jest wyłącznie  

w celach komunikacyjnych, i wyznaczonych strefach, oznaczonych logo na ścianie. 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie telefonu do utrwalania obrazu (w tym 

wizerunku), robienia zdjęć, nagrywania filmów i dźwięku. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-06-2007&qplikid=1#_blank
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Rozdział 8 
Uczniowie Szkoły 

 

§ 38 

1. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które 

w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na 

podstawie art.36 Ustawy, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na 

wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.131 Ustawy. 

2. Do ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu, w pierwszej kolejności - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 

2) na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli 

w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.  

3. Do klasy programowo wyższej w ośmioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia 

na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen 

wydanego przez szkołę z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania 

do ośmioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny 

poza Szkołą na podstawie art. 37 Ustawy; 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

4. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego innego niż ten, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń 

może: 

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się 

w poprzedniej szkole. 

5. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako 

przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 

przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej lub innej szkoły wyznaczony przez 

Dyrektora. Gdy Dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego, 

nauczyciela wyznacza dyrektor innej szkoły. 

6. Zasady przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych 

zostały określone w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania stanowiącym Rozdział 9 

niniejszego Statutu. 

 

§ 39 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 
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2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

3) zapoznania się z treścią programu nauczania, jego celami oraz wymaganiami 

koniecznymi do uzyskania pozytywnej rocznej oceny wiedzy, umiejętności i postępów 

w nauce; 

4) zapoznania się z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, a także Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, zgodnie z przepisami Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania; 

6) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły za pośrednictwem wychowawcy, Rzecznika Praw 

Ucznia lub Samorządu Uczniowskiego wszelkich uwag dotyczących pracy Szkoły,  

w tym przypadków nierespektowania przez nauczycieli przepisów Zasad 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. Może to zrobić osobiście lub poprzez pisemną prośbę 

w „Skrzynce kontaktowej”, której zawartość raz w tygodniu Rzecznik Praw Ucznia  

z ramienia Rady Pedagogicznej oraz Rzecznik Praw Ucznia z ramienia SU mają 

obowiązek kontrolować. 

7) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

8) poszanowania jego godności oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej i psychicznej; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

Szkoły oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dóbr osobistych innych 

osób; 

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

11) reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach, 

i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami 

12) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego; 

14) korzystania - na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły - z pomieszczeń 

szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych; 

15) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) sumiennie pracować nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz formowaniem 

własnej osobowości, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 

3) przygotowywać się do zajęć i właściwie zachowywać w trakcie ich trwania; 

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników Szkoły oraz kolegów; 

5) godnie reprezentować Szkołę; 

6) nosić aktualną Legitymację Szkolną poza Szkołą,  

7) dbać o ład i porządek w Szkole oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, 

pomoce dydaktyczne itp.; 

8) dbać o swój wygląd, nosić estetyczny, czysty i schludny strój; 

9) przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć 

edukacyjnych oraz całkowitego zakazu ich używania na terenie Szkoły w celach 

innych niż porozumiewanie się; 
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10) po wejściu do sali lekcyjnej odłożyć wyłączony telefon w miejscu wskazanym 

przez nauczyciela; 

11) w przypadku naruszenia przez ucznia zapisu zawartego w pkt. 9 i 10 nauczyciel 

może odebrać urządzenia i oddać je dopiero w obecności wezwanych do szkoły 

rodziców; 

12) przestrzegać zakazu przynoszenia do Szkoły odtwarzaczy, aparatów 

fotograficznych, gier elektronicznych, sprzętu nagłaśniającego itp.  

13) przestrzegać bieżących zarządzeń Dyrektora Szkoły; 

14) przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia wynikające z planu; 

15) zachowywać należytą uwagę podczas zajęć (nie chodzić, nie rozmawiać bez 

potrzeby). 

3. Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego w następujących okolicznościach: 

1) podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) w czasie grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze 

reprezentacji; 

3) podczas imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca lub 

Rada Pedagogiczna. 

4. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zwróci książek wypożyczonych z biblioteki, 

może mieć obniżoną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego. 

5. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę 

rodziców. W przypadku nagłego zachorowania uczeń może być zwolniony z lekcji przez 

pielęgniarkę, wychowawcę lub innego nauczyciela po telefonicznym uzgodnieniu 

z rodzicami terminu odbioru ucznia za szkoły, przy jednoczesnym odnotowaniu 

zwolnienia w Zeszycie Zwolnień Uczniów. 

6. Prawa i obowiązki ucznia są ujęte w Kodeksie Ucznia Szkoły Podstawowej nr 66  

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

 

§ 40 

1. Uczniowie mogą być nagradzani: 

1) pochwałą nauczyciela w obecności innych uczniów tej samej klasy; 

2) pochwałą Dyrektora Szkoły w obecności innych uczniów tej samej klasy; 

3) pochwałą Dyrektora Szkoły na forum Szkoły. 

2. Na wniosek wychowawców oddziałów, innych nauczycieli oraz opiekunów organizacji 

Rada Pedagogiczna może przyznać uczniom na zakończenie roku szkolnego: 

1) Medal Szkoły dla najwybitniejszego absolwenta w zakresie działalności 

edukacyjnej i społecznej; 

2) nagrodę naukową za wybitne wyniki w nauce; 

3) nagrodę za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 

4) nagrodę za 100% obecność na lekcjach; 

5) nagrodę za działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

3. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców może przyznać na zakończenie roku 

szkolnego nagrodę specjalną dla wybitnej indywidualności spośród uczniów kończących 

Szkołę. 



 

Strona 44 z 71 

4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania nagród 

i wyróżnień Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 

5. Za nieprzestrzeganie Kodeksu Ucznia uczeń może zostać ukarany: 

1) uwagą lub naganą w odnotowaną w dzienniku elektronicznym z udostępnioną 

Rodzicom treścią; 

2) naganą nauczyciela w obecności innych uczniów tej samej klasy; 

3) naganą Dyrektora Szkoły w obecności innych uczniów tej samej klasy; 

4) naganą Dyrektora Szkoły na forum Szkoły; 

5) czasowym pozbawieniem prawa do udziału w imprezach i zajęciach 

dodatkowych organizowanych przez Szkołę (np. dyskoteki, wycieczki, wyjścia 

do kina lub teatru, zajęcia sportowe) oraz prawa do reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz,  

6) przeniesieniem do równoległej klasy, bez konieczności wyrażenia zgody 

Rodziców. 

6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców o zastosowaniu kar 

wymienionych w ust. 5. 

8. Za szczególnie rażące naruszenie Kodeksu Ucznia uważa się: 

1) używanie i rozpowszechnianie narkotyków, alkoholu i innych używek oraz 

nakłanianie innych uczniów do ich używania; 

2) permanentne stosowanie przemocy fizycznej, presji i przemocy psychicznej 

wobec kolegów lub koleżanek; 

3) świadome zagrażanie bezpieczeństwu innych; 

4) szczególnie obraźliwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów oraz brak woli poprawy. 

9. W przypadkach określonych w ust. 8 Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem 

do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

10. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły jeśli:  

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie szkoły; 

2) otrzymał inne kary zawarte w Statucie szkoły; 

3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu; 

4) zmiana środowiska może mieć korzystny wpływ na jego postawę. 

11. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor występuje w przypadku 

gdy ten: 

1) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne; 

2) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

3) dokonuje kradzieży; 

4) wchodzi w kolizję z prawem; 

5) demoralizuje innych uczniów; 

6) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka; 

7) dokonuje pobić, włamań; 

8) permanentnie narusza postanowienia Statutu szkoły. 
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12. Rodzice, Samorząd Szkolny, wychowawca klasy, psycholog mogą się odwołać od 

nałożonej na ucznia kary, składając w ciągu 7 dni pismo skierowane do Dyrektora 

Szkoły. Rada Pedagogiczna ponownie rozpatruje zasadność kary. Dyrektor Szkoły  

w imieniu Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni zawiadamia pisemnie osobę odwołującą 

się o ostatecznym postanowieniu. 

13. Od postanowienia, o którym mowa w ust. 10, rodzice ucznia mogą odwołać się w ciągu 

7 dni do organu nadzorującego Szkołę. 
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Rozdział 9 
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 

§ 41 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności: 

1) wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, zgodnych 

z podstawą programową kształcenia ogólnego; 

2) wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w ust. 3 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w Statucie szkoły.  

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej według skali, o której mowa w §44 oraz śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §45; 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

6) ustalanie warunków sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

8. Dokumentację procesu pomiaru osiągnięć edukacyjnych ucznia stanowi: 

1) dziennik lekcyjny w formie elektronicznej; 

2) karty pracy ucznia w klasach I-III; 

3) prace pisemne; 

4) zeszyty przedmiotowe; 

5) wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania; 

6) zeszyt uwag wychowawczych w formie elektronicznej; 

7) dzienniczek ucznia w klasach I-III. 

 

§ 42 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

4) roli rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym, w tym o konieczności 

obecności na wywiadówkach, stawiania się na spotkania z wychowawcą i innymi 

nauczycielami, terminowego usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień, kontroli 

ocen i komunikatów zawartych w dzienniku elektronicznym poprzez logowanie 

się na koncie rodzica w systemie Synergia Librus. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Fakt przekazania uczniom informacji z ust. 1. i 2. niniejszego § nauczyciele zobowiązani 

są potwierdzić zapisem w dzienniku elektronicznym, a rodzicom na specjalnym 

formularzu. 

4. Rodzic na pierwszym zebraniu organizacyjnym podpisuje zobowiązanie, że dopilnuje, 

by jego dziecko zawsze oddawało nauczycielowi przekazaną do wglądu sprawdzoną 

pracę pisemną w wyznaczonym terminie. 
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§ 43 

1. Szkoła tworzy warunki umożliwiające rodzicom uzyskanie informacji o osiągnięciach 

edukacyjnych  i zachowaniu dziecka. Służą temu: 

1) spotkania z wychowawcą klasy; 

2) konsultacje z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne; 

3) pisemna informacja wychowawcy klasy o przewidywanych dla każdego ucznia 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w tym o zagrożeniu 

brakiem promocji oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Częstotliwość i formę kontaktów Szkoły z rodzicami określa kalendarz roku szkolnego 

zatwierdzony na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w bieżącym roku 

szkolnym i podany do wiadomości rodziców. 

3. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne; 

3) końcowe. 

4. Termin ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych określa Statut szkoły 

oraz kalendarz roku szkolnego. 

5. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów 

w klasach I-III: 

1) Bieżącej oceny dokonuje się w dzienniku elektronicznym, dzienniczku, zeszycie 

spostrzeżeń wychowawcy klasy, zeszytach uczniów, ćwiczeniach, 

na sprawdzianach lub kartach pracy.  

2) Karty pracy, sprawdziany, zeszyty, prace plastyczne gromadzone są w teczkach, 

które są przechowywane w szkole do listopada następnego roku szkolnego. 

6. Przekazywanie rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów w klasach IV- VIII: 

1) Informacje o dużych trudnościach ucznia w nauce lub zachowaniu przekazuje się 

rodzicom podczas konsultacji zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.  

2) Spotkania dla rodziców: wywiadówki, zebrania ogólne i konsultacje - 

informowanie o postępach w nauce, oraz o zachowaniu w formie ustnego lub 

pisemnego przekazu - odbywają się wg kalendarza roku szkolnego oraz w miarę 

potrzeb.  

3) Rodzic ma obowiązek stawiania się na spotkania z wychowawcą, terminowego 

usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień, kontroli ocen i komunikatów 

zawartych w dzienniku elektronicznym poprzez systematyczne logowanie się na 

koncie rodzica w systemie Synergia Librus. 

4) W przypadku nieobecności na zebraniu rodzic ma obowiązek niezwłocznie 

skontaktować się ze Szkołą i odebrać informację o osiągnięciach edukacyjnych 

ucznia od wychowawcy lub w sekretariacie Szkoły. 

5) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.   

6) Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną 

ocenę.  

7) Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne (bez kartkówek) oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom.  
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8) Nauczyciel ma obowiązek przechowywać pisemne prace ucznia przez cały rok 

szkolny. Szkoła nie kseruje pisemnych prac dzieci. 

9) W wypadku zagrożenia nieklasyfikowaniem śródrocznym wychowawca 

powinien o tym fakcie poinformować rodziców i ucznia wpisem w dzienniku 

elektronicznym oraz pisemnie ucznia i jego rodziców nie później niż miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

10) Informację o zagrożeniu nieklasyfikowaniem oraz o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, nauczyciel 

wpisuje w dzienniku elektronicznym. Wychowawca przekazuje ją bezpośrednio 

rodzicom w formie pisemnej na zebraniu. 

7. Przekazywanie rodzicom informacji o zachowaniu uczniów w klasach IV-VIII odbywa 

się poprzez wpis do dokumentacji uczniowskiej, szkolnej lub dziennika elektronicznego 

Librus wraz ze zwrotem: 

1) „Pochwała” – w odniesieniu do sytuacji pozytywnej związanej z Uczniem; 

2) „Uwaga” – w odniesieniu do sytuacji negatywnej związanej z Uczniem; 

3) „Nagana” – w odniesieniu do sytuacji związanej z naruszeniem przez Ucznia 

obowiązujących zapisów prawa szkolnego (Statutu, Kodeksu Ucznia, 

regulaminów); 

 

§ 44 

1. Sposoby i kryteria oceniania bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III: 

1) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

2) W czasie zajęć stosowane jest ocenianie pomocnicze o następującej skali 

i przyjętych skrótach: 

A - Jest kompetentny i samodzielny; 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania; 

B - Dobrze sobie radzi; 

przy niewielkiej pomocy rozwiązuje typowe, o średnim stopniu trudności, 

zadania teoretyczne i praktyczne; 

C – Radzi sobie z pomocą; 

przy wydatnej pomocy rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niskim, 

elementarnym stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości 

uzyskiwania dalszych niezbędnych wiadomości i umiejętności; 

D - Potrzebuje pomocy; 

nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie rozwiązuje 

samodzielnie, a nawet przy pomocy nauczyciela, zadań o elementarnym, 

podstawowym stopniu trudności.  

3) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zawiera informacje dotyczące edukacji 

polonistycznej (mówienia, słuchania, czytania i pisania), matematycznej, 

muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, technicznej, języka obcego 

nowożytnego, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i edukacji 

zdrowotnej oraz informacje o zachowaniu. 
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4) Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i ocenie zachowania ucznia w pierwszym półroczu danego roku szkolnego. 

Opisowa ocena śródroczna uwzględnia zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. 

5) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. Ocena ta wyrażona jest w formie 

opisowej i zawiera zalecenia do dalszej pracy. 

6) Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) z religii i etyki ustala się 

w stopniach wg skali, o której mowa w ust.7 niniejszego §. 

7) Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z zastrzeżeniem pkt.8. 

8) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz 

po poinformowaniu rodziców ucznia. 

9) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków (zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne). 

10) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć 

komputerowych należy w szczególności brać pod uwagę przygotowanie do lekcji 

i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. W klasach IV-VIII ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności:  

1) odpowiedź ustna; 

2) zadanie domowe; 

3) kartkówka (z 3 ostatnich jednostek tematycznych lub zadania domowego); 

4) sprawdzian i praca klasowa (z większej partii materiału, całego działu 

programowego, semestru, roku, trzyletniego etapu edukacji); 

5) praca w grupie (w tym: inscenizacje, projekty, praca na lekcji); 

6) referat, prezentacja przygotowana przez ucznia; 

7) wytwory materialne (przygotowane przez ucznia pomoce dydaktyczne, prace 

plastyczne i techniczne, rysunki techniczne, plakaty, itp.); 

8) aktywność na lekcji; 

9) zeszyt; 

10) inne formy określone przez nauczyciela, w tym sprawności fizyczne, gra na 

instrumentach, śpiew itp. 

6. Formom sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów przypisane są określone wagi: 

1) Sprawdzian lub praca klasowa – waga 5; 

2) Wagi pozostałych form określają nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach 

Oceniania. 

7. Szczegółowe sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciel 

przedstawia w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
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8. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) z przedmiotów edukacyjnych, 

religii i etyki ustala się w stopniach wg skali: 
 

Ocena Skrót Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
 

z uwzględnieniem kryteriów zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

W przypadku klasyfikacyjnej oceny śródrocznej dodatkowo można stosować „+”, 

z wyjątkiem oceny celującej, a w przypadku ocen bieżących „+” i „–“. 

9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

11. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów podlega następującym rygorom: 

1) Sprawdziany i prace klasowe muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, zapisane w terminarzu klasy dziennika elektronicznego, 

poprzedzone powtórzeniem materiału i zawierać typy zadań znane uczniowi. 

Uczeń zostaje poinformowany przez nauczyciela, jaki zakres materiału lub jakie 

umiejętności podlegać będą sprawdzeniu i ocenie. 

2) W jednym dniu mogą się odbyć dwa sprawdziany lub prace klasowe, 

a w tygodniu nie więcej niż trzy. 

3) Uczeń, nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej musi wykazać się wiedzą 

i umiejętnościami z danej partii materiału w sposób określony przez nauczyciela 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

4) Braki spowodowane nieobecnością uczeń musi uzupełnić: 

a) na bieżąco jeśli nieobecność była krótsza niż 5 dni; 

b) w czasie dwóch tygodni przy dłuższej nieobecności; 

c) w terminie indywidualnie uzgodnionym z nauczycielem w przypadku 

nieobecności powyżej miesiąca. 

5) Przeliczenie punktacji za pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

odbywa się wg następującej skali: 
 

Wartość procentowa Ocena 

00% - 35% niedostateczny 

36% - 49% dopuszczający 

50% - 70% dostateczny 

71% - 85% dobry 

86% - 94% bardzo dobry 

95% - 100% celujący 
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6) W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może obniżyć do 30% próg, od którego 

przyznawana jest ocena dopuszczająca. 

7) Nauczyciel zobowiązany jest oddać poprawione prace w ciągu 3 tygodni. 

8) Uczeń otrzymuje jednorazową szansę poprawienia oceny niedostatecznej z pracy 

klasowej, sprawdzianu lub każdej innej formy pisemnej przypisanej do wagi 5 

w ciągu 14 dni, od momentu oddania i omówienia prac. Termin i formę poprawy 

określa nauczyciel, który ocenę wystawił.  

9) Ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wliczoną do średniej ważonej 

z przedmiotu. Wystawioną z poprawy ocenę nauczyciel wpisuje do dziennika 

elektronicznego z zaznaczeniem, że dotyczy ona poprawy. Ocena poprawiona nie 

jest wliczana do średniej. 

10) Nauczyciel ustala w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, które formy 

sprawdzania wiedzy lub umiejętności, z wyłączeniem pkt. 9 niniejszego §, 

podlegają poprawie. 

11) Nauczyciel ustala w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, ile razy w ciągu 

semestru uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, nie ponosząc z tego tytułu 

żadnych konsekwencji. 

11. Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego 

oddziału i potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

b) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim z zakresu 

danego przedmiotu; 

c) zgodnie z wymaganiami nauki rozumie uogólnienia i związki między 

nauczanymi treściami, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji 

i pomocy nauczyciela; 

d) samodzielne i sprawne posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych 

i praktycznych, potrafi rozwiązywać problemy w twórczy sposób, posługuje 

się poprawnym stylem i językiem wypowiedzi, swobodnie posługuje się 

terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych 

(terminologią naukową), osiąga wysoki stopień kondensacji wypowiedzi; 

uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności 

związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, 

zawody sportowe); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania; 

b) wyczerpująco opanował cały (wymagany w momencie wystawiania oceny) 

materiał programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, potrafi 

powiązać treści w logiczny układ; 
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c) właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi, 

samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę 

i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy 

(o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób; 

d) posługuje się poprawnym językiem i stylem wypowiedzi, sprawnie 

posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, osiąga 

precyzję i dojrzałość (odpowiednio do wieku) wypowiedzi ustnych 

i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadanie 

teoretyczne i praktyczne, podejmuje się wykonania zadań o charakterze 

dowolnym; 

b) opanował większość materiału programowego, potrafi logicznie powiązać treści; 

c) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi 

oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je 

interpretuje; 

d) potrafi stosować wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych 

samodzielnie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; 

e) podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla 

danej dziedziny wiedzy, jego wypowiedzi są klarowne w stopniu 

zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne, osiąga umiarkowaną 

zwięzłość wypowiedzi; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

b) ma przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, osiąga małą 

kondensację i klarowność wypowiedzi, popełnia niewielkie i nieliczne błędy; 

c) zakres opanowanego przez niego materiału programowego jest ograniczony 

do treści podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne między treściami; 

d) poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, potrafi stosować wiedzę 

i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych). 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje zadanie teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności, potrzebne w życiu. 

c) styl jego wypowiedzi jest nieporadny, słownictwo ubogie, popełnia liczne 

błędy, ma trudności w formułowaniu myśli; 

d) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury 

odtwarza, nie potrafi wyjaśniać zjawisk; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
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programowej przedmiotu nauczania  w danym oddziale klasy, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności; 

c) nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, jego  wiadomości 

i umiejętności nie dają mu szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, 

nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy 

i umiejętności. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

15. Poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nauczyciel przedmiotu zapisuje   

w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 45 

1. Kryteria oceny zachowania uczniów klas I-III: 

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

2) Przy ocenie zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

 systematyczne, punktualne uczęszczanie na zajęcia; 

 przygotowanie do zajęć (odrabianie zadań domowych, przynoszenie 

przyborów szkolnych); 

 wywiązywanie się z powierzonych zadań; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

 przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole; 

 umiejętność współpracy w grupie; 

 koleżeńskość, uczynność i tolerancję; 

 umiejętność panowania nad emocjami; 

 branie aktywnego udziału w życiu klasy; 

c) dbałość o honor i tradycję szkoły: 

 włączanie się w akcje organizowane na terenie szkoły; 

 uczestniczenie w uroczystościach szkolnych; 

d) dbałość o kulturę słowa; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

 przestrzeganie dyscypliny; 

 dbałość o zdrowie i higienę osobistą. 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym ludziom. 
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3) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca 

oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

4) Nauczyciel klas I-III po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami na zebraniu ma 

prawo używać symboli wg wspólnych ustaleń. 

5) Nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego i zeszytów 

spostrzeżenia, informacje oraz uwagi dotyczące zachowania. W uzasadnionych 

przypadkach nauczyciel sporządza notatkę służbową i przechowuje ją 

w dokumentacji klasy. 

2. Oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas IV-VIII ustala się w według skali: 

 

Ocena Skrót 

wzorowy wz 

bardzo dobry bdb 

dobry db 

poprawny popr 

nieodpowiedni ndp 

naganny ng 

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania uczniów klas IV-VIII uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych; 

9) przestrzeganie Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej nr 66. 

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII wymagane do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 

b) *ma nie więcej niż 1 spóźnienie; 

c) *otrzymał przynajmniej 6 pochwał; 

d) ma nie więcej niż 2 uwagi o charakterze organizacyjno – porządkowym; 

e) nie ma żadnych nagan. 

Nauczyciele oceniają jego zachowanie jako bardzo dobre i wzorowe, najwyżej 

jeden wystawił ocenę dobrą.  

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 

b) *ma nie więcej niż 2 spóźnienia; 

c) *otrzymał przynajmniej 4 pochwały; 
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d) ma nie więcej niż 3 uwagi o charakterze organizacyjno – porządkowym; 

e) nie ma żadnych nagan. 

Nauczyciele wysoko oceniają jego zachowanie, najwyżej jeden wystawił ocenę 

poprawną. 

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione; 

b) *ma nie więcej niż 4 spóźnienia; 

c) *otrzymał przynajmniej 2 pochwały; 

d) ma nie więcej niż 6 uwag o charakterze organizacyjno – porządkowym lub 

dotyczących niegroźnych uchybień; 

e) otrzymał nie więcej niż 1 naganę. 

Żaden z nauczycieli nie ocenił jego zachowania poniżej poprawnego. 

4) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) ma nie więcej niż 6 godzin nieusprawiedliwionych; 

b) ma nie więcej niż 10 spóźnień; 

c) ma nie więcej niż 10 uwag o charakterze organizacyjno – porządkowym lub 

dotyczących niegroźnych uchybień; 

d) otrzymał nie więcej niż 3 nagany. 

Nie więcej niż dwóch nauczycieli oceniło jego zachowanie jako nieodpowiednie. 

5) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych; 

b) ma nie więcej niż 15 spóźnień; 

c) ma nie więcej niż 10 uwag o charakterze organizacyjno – porządkowym lub 

dotyczących niegroźnych uchybień; 

d) otrzymał nie więcej niż 5 nagan. 

Nie więcej niż połowa nauczycieli oceniło jego zachowanie jako naganne. 

6) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń który: 

a) ma więcej niż 10 uwag o charakterze organizacyjno – porządkowym lub 

dotyczących niegroźnych uchybień; 

b) otrzymał więcej niż 5 nagan. 

c) połowa nauczycieli oceniła jego zachowanie jako naganne. 

5. Warunki oznaczone w ust. 4 symbolem * wychowawca może potraktować w sposób 

elastyczny, biorąc pod uwagę dobro dziecka.  

6. Uczeń, który w czasie trwania roku szkolnego ma trudności ze spełnieniem kryteriów 

przewidzianych w ust. 4, może wystąpić do wychowawcy z wnioskiem o zawarcie 

kontraktu, zobowiązując się do poprawy zachowania.  

7. Szczegółowe warunki kontraktu opracowuje wychowawca we współpracy z pedagogiem 

i psychologiem szkolnym. Kontrakt podpisuje wychowawca, uczeń i jego rodzice nie 

później niż na 4 tygodnie przed wystawieniem proponowanych ocen klasyfikacyjnych  

z zachowania.  

8. Wychowawca ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 
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9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych. 

11. Ustalone kryteria oceny zachowania odnoszą się oddzielnie do śródrocznej oraz rocznej 

oceny zachowania.  

 

§ 46 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się 

lub niepełnosprawność.  

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

(informatyki) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 47 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminie określonym na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym 

roku szkolnym. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu. 

2. Cztery tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel za pośrednictwem wpisu w dzienniku elektronicznym, informuje ucznia oraz 

Rodziców ucznia o zagrożeniu nieklasyfikowaniem lub otrzymaniem przez niego 

niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Siedem dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców 

o prognozowanej dla niego śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez 

wystawienie oceny w dzienniku elektronicznym. 

4. Ustalone przez nauczycieli oceny śródroczne zatwierdzane są na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

5. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
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6. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom  

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

7. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VIII polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie co najmniej 4 ocen bieżących. 

9. W przypadkach losowych np. uzasadnionej absencji ucznia, choroby nauczyciela, 

choroby ucznia można, za zgodą Dyrektora, wystawić ocenę klasyfikacyjną nie stosując 

się do wymogów ust. 8. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

11. Ocena śródroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.  

12. Ocena śródroczna wystawiana jest na bazie średniej ważonej z ocen bieżących 

otrzymanych podczas pierwszego półrocza, według określonych zakresów: 
 

1,00 – 1,49 1,50 – 2,29 2,30 – 2,69 2,70 – 3,29 3,30 – 3,69 

ndst dop dop plus dst dst plus 

3,70 – 4,29 4,30 – 4,69 4,70 – 5,29 5,30 – 5,69 5,70 – 6,00 

db db plus bdb bdb plus cel 

 

17. W klasach IV-VIII nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowuje pisemną 

opinię o osiągnięciach ucznia: 

1) obowiązkowo - dla ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną; 

2) na życzenie rodziców - dla pozostałych uczniów. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia będzie mu uniemożliwiał lub utrudniał kontynuowanie nauki 

w klasie programowo wyższej, Szkoła stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków 

poprzez organizowanie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, indywidualny tok 

pracy z uczniem na lekcji, wyznaczenie przez nauczyciela dodatkowych prac domowych.  

20. Uczeń powinien poprawić do końca marca niedostateczną śródroczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych (na warunkach uzgodnionych z nauczycielem). 

Ocena z poprawy zostaje wpisana jako ocena cząstkowa, z odpowiednim komentarzem, 

na II półrocze. 

21. Uczeń powinien nadrobić zaległości związane z śródrocznym nieklasyfikowaniem 

z zajęć edukacyjnych na warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

24. Ustalona przez wychowawcę śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 
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§ 48 

1. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminie określonym na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym 

roku szkolnym.  

2. Cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca mają 

obowiązek poinformować - za pośrednictwem wychowawcy klasy - ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w tym 

o zagrożeniu brakiem promocji poprzez wystawienie oceny w dzienniku elektronicznym. 

3. W klasach IV-VIII przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

wystawiana jest na bazie średniej ważonej z ocen bieżących otrzymanych do momentu 

wystawienia tej oceny, według określonych reguł: 

 

 

 

4. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może ulec zmianie, 

tzn. podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od ocen bieżących zdobytych przez 

ucznia po jej wystawieniu. 

5. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjną zachowania może decyzją wychowawcy 

ulec zmianie poprzez: 

1) obniżenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli do 

końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń narusza kryteria przewidziane 

dla tej oceny.  

2) podwyższenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli do końca 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń poczyni postępy i spełni kryteria 

przewidziane dla wyższej oceny.  

6. Siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele mają obowiązek poinformować - za pośrednictwem 

wychowawcy klasy - ucznia i jego rodziców o ustalonych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, poprzez wystawienie oceny w dzienniku 

elektronicznym. Oceny te mogą ulec zmianie tylko w wyniku egzaminu 

weryfikacyjnego.  

7. Siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o ustalonej dla 

niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną za cały rok pracy ucznia. 

9. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

1,00 – 1,59 1,60 – 2,59 2,60 – 3,59 3,60 – 4,59 4,60 – 5,49 5,50 – 6,00 

ndst dop dst db bdb cel 
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10. W klasach I-III roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

11. Klasyfikacja roczna, w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w §44 oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §45. 

12. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie ocen 

bieżących, wśród których co najmniej 4 zostały uzyskane w drugim półroczu. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na bazie średniej ważonej  

z ocen bieżących otrzymanych podczas całego roku szkolnego, według reguł i zakresów, 

o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 14, 15 i 16 niniejszego §.  

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

15. Przekazanie nauczycielom przedmiotów świadectw lub dyplomów dokumentujących 

pozaszkolne artystyczne lub sportowe osiągnięcia ucznia o zasięgu wojewódzkim 

skutkuje podniesieniem oceny z odpowiedniego przedmiotu o jeden stopień w stosunku 

do ustalonej przez nauczyciela tego przedmiotu. Przekazanie dokumentów, o których 

mowa musi nastąpić co najmniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. Obowiązek ten spoczywa na Rodzicach ucznia. 

16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Po spełnieniu przez ucznia wymagań określonych przez nauczyciela oraz 

po wystawieniu oceny przewidywanej, nauczyciel wystawiając ocenę roczną może 

średnią ważoną ocen bieżących zaokrąglić w górę do pełnej oceny.  

18. W klasach IV-VIII nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowuje pisemną 

opinię o osiągnięciach ucznia: 

1) obowiązkowo - dla ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną; 

2) na życzenie rodziców - dla pozostałych uczniów. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 20 

niniejszego §. 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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21. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, który jest 

zobowiązany do wzięcia pod uwagę opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. Sposób i forma zasięgnięcia opinii pozostaje w kompetencji 

wychowawcy klasy. 

22. Przy ustalaniu rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca może się zwrócić 

o opinię do pedagoga i psychologa szkolnego. 

23. W klasach I-III roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ma charakter opisowy. 

24. W klasach IV-VIII roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się według skali 

określonej §45. 

25. Po przeanalizowaniu kryteriów i obowiązujących procedur, dysponując szerszą wiedzą 

o Uczniu, jego sytuacji życiowej, a także biorąc pod uwagę poprawę zachowania 

Wychowawca ma prawo podnieść ocenę zachowania o jeden stopień, maksymalnie do 

oceny bardzo dobrej. Wychowawca jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję przed 

Radą Pedagogiczną. 

26. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem ust. 27 i 28 niniejszego §. 

27. W sytuacji rażącego naruszenia postanowień Kodeksu Ucznia Szkoły Podstawowej nr 66 

im. Marii Skłodowskiej-Curie  wychowawca ma prawo obniżyć ocenę zachowania ucznia. 

Za szczególnie rażące naruszenie Kodeksu Ucznia uważa się: 

1) używanie i rozpowszechnianie narkotyków, alkoholu i innych używek oraz 

nakłanianie innych uczniów do ich używania; 

2) permanentne stosowanie przemocy fizycznej i presji psychicznej wobec kolegów 

lub koleżanek; 

3) świadome zagrażanie bezpieczeństwu innych; 

4) szczególnie obraźliwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów oraz brak woli poprawy.  

28. Jeżeli po zatwierdzeniu oceny zachowania na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej uczeń dopuści się wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości Rada 

Pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu może podjąć uchwałę, zmieniającą ocenę 

po uprzednim poinformowaniu o tym ucznia i jego rodziców. 

29. Wymienione w ust. 33 niniejszego § obniżenie oceny zachowania odbywa się przy 

zachowaniu obowiązujących procedur dotyczących ustalania oceny zachowania. 

30. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 49  

1. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną ocenę, w czasie zajęć 

edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma 

obowiązek: 
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1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 

w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga 

poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

2. Nauczyciel na prośbę rodzica uzasadnia ocenę w formie ustnej lub pisemnej.  

3. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 

uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, 

ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie 

oraz z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób 

należy dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

4. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych najpóźniej 3 tygodnie od dnia ich napisania.  

5. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

6. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel 

udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale 

– obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy 

pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny 

i krótkie jej omówienie z uczniem. 

7. Nauczyciel przekazuje uczniom poprawione prace pisemne do wglądu przez Rodziców. 

Uczeń, z wyjątkiem klas I-III, kwituje odbiór pracy podpisem. Pracę oddaje na kolejnych 

przebiegających zgodnie z tygodniowym planem zajęciach lekcyjnych. Wskazane jest 

podpisanie pracy przez Rodzica. 

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają 

zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla 

rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na 

spotkanie. 

9. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na Zasady 

Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowe Zasady Oceniania oraz przechowywane 

prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki). 

10. Uzasadnienie rodzicowi oceny może odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. 

Decyzję o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

11. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi 

i jego rodzicom: 

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany 
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do Dyrektora Szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie 

w godzinach pracy sekretariatu; 

2) Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom 

w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora 

Szkoły nauczyciela.  

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 10 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku w sekretariacie szkoły (termin do uzgodnienia z Dyrektorem 

Szkoły). 

 

§ 50 

1. Uczeń klas IV-VIII ma prawo do składania egzaminu weryfikacyjnego, jeśli ustalona 

przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

jest - jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców - zaniżona. 

2. Nie przeprowadza się egzaminów weryfikacyjnych na ocenę celującą.  

3. Uczeń może składać maksymalnie dwa egzaminy weryfikacyjne. 

4. Egzamin weryfikacyjny przeprowadza się na pisemną umotywowaną prośbę rodziców 

ucznia zgłoszoną do Dyrektora Szkoły nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. W uzasadnionych przypadkach z umotywowanym wnioskiem o egzamin weryfikacyjny 

dla ucznia może wystąpić wychowawca klasy. 

6. Termin egzaminu weryfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, przy czym nie może być 

to termin późniejszy niż data klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

7. Egzamin weryfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji; 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

9. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
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10. Z przeprowadzonego egzaminu weryfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik egzaminu oraz 

ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu weryfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż w przedostatnim dniu zajęć 

dydaktycznych danego roku szkolnego.  

 

§ 51 

1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczniowi, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 6 niniejszego §. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności oraz 

ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 p. 2 niniejszego §, 

przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 
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Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 niniejszego §, 

oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego §. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 52 

1. W klasach IV-VIII uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych (informatyki), techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego §. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 53 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania; 

3) Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 
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c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1; 

c) zadania (pytania) sprawdzające; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu  

z uczniem i jego rodzicami. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 54 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej z zastrzeżeniem ust.2. 
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2. Na wniosek Rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I. i II. szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 

w programie nauczania dwóch klas.  

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

I - III przez ucznia, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia.   

 

§ 55 

1. W klasach IV-VII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem 

ust. 4.  

2. W klasach IV-VIII uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 

do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na religię i etykę, do średniej wlicza się obie oceny. 

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 56 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

w szkole, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem, iż może być zwolniony  

z jego części na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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§ 57 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty.  

2. Egzamin przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

3. Egzamin jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Termin przeprowadzenia egzaminu 

corocznie ustala i podaje do publicznej wiadomości Centralna Komisja Egzaminacyjna: 

1) termin główny – kwiecień; 

2) termin dodatkowy – czerwiec. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

6. W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych:  

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego. 

7. Uczeń może wybrać tylko ten język obcy nowożytny, którego uczy się w szkole 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o wynikach egzaminu 

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia 

szkoły. 

9. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania i przystępowania do egzaminu 

ósmoklasisty zawarte są w bieżących informatorach o egzaminie ósmoklasisty 

publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

10. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja 

Egzaminacyjna corocznie ogłasza na swojej stronie internetowej do 20 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

 

§ 58 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania podlegają stałemu monitorowaniu i są poddawane 

ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego. Wnioski wypływające z ewaluacji 

skutkują modyfikacją zapisów w Statucie w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego 

oceniania. 
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Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 

 

§ 59 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

zasadami. 

3. Szkoła wydaje świadectwa i ich duplikaty zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 60 

1. Za ważny element programu wychowawczego Szkoły uważa się poszanowanie jej 

tradycji i historii. 

2. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie posiada: 

1) własny sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców; 

2) hymn szkoły z tekstem Romana Szareckiego i muzyką Marii Zalewskiej, 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną; 

3) tablicę patronki, zaprojektowaną przez Henryka Derwicha. 

3. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej - Curie posiada własny ceremoniał, 

określony w odrębnej dokumentacji: 

1) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) uroczyste powitanie dzieci z klas I i pasowanie ich na uczniów Szkoły; 

3) pożegnanie absolwentów; 

4) apele okolicznościowe; 

5) wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

4. Sztandar Szkoły towarzyszy uroczystościom o charakterze podniosłym odbywającym się 

w budynku Szkoły lub poza nim. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.  

5. Poczet sztandarowy składa się z uczniów Szkoły wyróżniających się osiągnięciami 

w nauce. Jego skład ustala Rada Pedagogiczna. 

 

§ 61 

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu obowiązuje 

w stosownych częściach wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

2. Statut w formie pisemnej dostępny jest w bibliotece szkolnej, w formie elektronicznej 

na stronie internetowej Szkoły. 

3. Wszelkie zmiany do Statutu są wprowadzone w formie tekstu ujednoliconego. 
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Rozdział 11 
Ustalenia końcowe 

1. Statut niniejszy został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 17 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

(Dyrektor Szkoły) 

 


